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RECOMANDĂRI
RECOMANDAREA (UE) 2017/948 A COMISIEI
din 31 mai 2017
privind utilizarea valorilor consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 omologate de tip și
măsurate în conformitate cu procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial
atunci când informațiile sunt puse la dispoziția consumatorilor în temeiul Directivei 1999/94/CE
a Parlamentului European și a Consiliului
[notificată cu numărul C(2017) 3525]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind disponi
bilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea
autoturismelor noi (1) și în special articolul 9 alineatul (2) litera (c),
întrucât:
(1)

O nouă procedură reglementară de testare pentru măsurarea emisiilor de CO2 și a consumului de carburant al
vehiculelor ușoare, și anume procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP),
stabilită în Regulamentul C(2017) 3521 al Comisiei (2), va înlocui noul ciclu de conducere european (NEDC),
utilizat în prezent în temeiul Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (3), dar care nu mai corespunde
condițiilor de conducere actuale sau tehnologiilor vehiculelor. WLTP va prevedea condiții mai stricte de testare și
valori mai realiste ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, în beneficiul consumatorilor. Cerințele
privind informarea consumatorilor ar trebui să includă modul în care se va asigura accesul la aceste informații
îmbunătățite pentru a furniza comparabilitatea necesară a acestor informații.

(2)

Directiva 1999/94/CE își propune să garanteze că se pun la dispoziția consumatorilor informații privind
consumul de carburanți și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi oferite spre vânzare sau achiziționare în sistem
leasing în cadrul Uniunii pentru a le permite acestora să facă o alegere în cunoștință de cauză atunci când achizi
ționează o mașină nouă. Directiva respectivă impune, în ceea ce privește autoturismele noi, că atât consumul
oficial de carburant, cât și emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismelor noi, astfel cum sunt definite la
articolul 2 punctele 5 și 6 din directiva menționată, să fie puse la dispoziția consumatorilor. Valorile care trebuie
utilizate sunt cele omologate de tip și măsurate de către autoritatea de omologare de tip în conformitate cu
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și ale Regulamentului
(CE) nr. 692/2008, în special anexa XII, și incluse în anexa VIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (5). Aceste valori urmează să fie anexate la „Certificatul de omologare CE de tip pentru
vehicule” și să fie incluse în certificatul de conformitate.

(1) JO L 12, 18.1.2000, p. 16.
(2) Regulamentul C(2017) 3521 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European
și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri
și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor,
de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și
a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 (nepublicat încă în Jurnalul
Oficial).
(3) Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la
repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).
(4) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehi
culelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și
Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).
5
( ) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea
autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor
respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
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(3)

Procedura WLTP urmează să fie introdusă treptat, începând cu noile tipuri de autoturisme descrise în partea B
a anexei II la Directiva 2007/46/CE, de la 1 septembrie 2017, urmate de noile autoturisme, de la 1 septembrie
2018. Vehiculele de sfârșit de serie, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 22 din Directiva 2007/46/CE,
care sunt omologate de tip și măsurate în conformitate cu NEDC, pot fi introduse pe piață pentru o perioadă de
douăsprezece luni de la data expirării validității omologării de tip CE, și anume până la 31 august 2019. În
consecință, începând cu 1 septembrie 2019, toate autoturismele noi introduse pe piața din Uniune trebuie testate
în conformitate cu WLTP.

(4)

Pe parcursul introducerii treptate a WLTP, certificatul de omologare de tip CE pentru vehicule și certificatul de
conformitate trebuie să menționeze valorile consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 omologate de tip și
măsurate în conformitate cu NEDC și/sau cu WLTP. Pentru autoturismele omologate de tip în conformitate cu
WLTP, în certificatul de conformitate vor fi înregistrate valorile consumului de carburant și ale emisiilor de CO2
determinate atât în conformitate cu WLTP, cât și cu NEDC.

(5)

Prin urmare, pentru această perioadă de tranziție în care se introduce treptat WLTP, este important să se clarifice
care valori trebuie utilizate în scopul informării consumatorilor în conformitate cu Directiva 1999/94/CE, pentru
a se asigura că informațiile destinate consumatorilor rămân comparabile pentru toate autoturismele noi și pentru
toate statele membre.

(6)

Este foarte probabil ca valorile consumului de carburant și valorile emisiilor de CO2 măsurate în conformitate cu
WLTP să fie diferite de valorile măsurate în conformitate cu NEDC. Valorile măsurate în conformitate cu WLTP
vor fi în multe cazuri mai ridicate comparativ cu valorile măsurate în conformitate cu NEDC pentru același
autoturism. În plus, spre deosebire de NEDC, WLTP va prevedea valorile consumului specific de carburant și ale
emisiilor de CO2 pentru fiecare vehicul individual, reflectând specificațiile vehiculului și echipamentul opțional
care influențează aceste valori. Acest lucru ar trebui să poată oferi consumatorilor informații mai precise și mai
realiste cu privire la fiecare autoturism nou sau, în cazul unui model de autoturism dat, cu privire la gama
valorilor posibile ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2.

(7)

Rezultatele testelor privind valorile consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 sunt înregistrate pentru
diferite faze ale testului. Pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu NEDC, sunt furnizate valori
pentru condițiile „urbane” și „extraurbane”, precum și valori„combinate” și „ponderate, combinate”. Pentru
vehiculele omologate de tip în conformitate cu WLTP, sunt furnizate valori pentru condițiile „redus”, „mediu”,
„ridicat” și „foarte ridicat”, precum și valori „combinate” și „ponderate, combinate”. Pentru a asigura comparabi
litatea, cel puțin valorile „combinate” ale metodei de testare aplicabile ar trebui să fie puse la dispoziția consuma
torilor.

(8)

Atunci când se pun la dispoziția consumatorilor, pe baza protocoalelor de testare nearmonizate din cadrul
schemelor voluntare ale producătorilor, informații cu privire la consumul de carburant sau emisiile de CO2, altele
decât etichetele, ghidurile, afișele sau documentația promoțională și materialele obligatorii în temeiul Directivei
1999/94/CE, consumatorii ar trebui să fie pe deplin conștienți că respectivele valori sunt bazate pe protocoalele
de testare nearmonizate. Consumatorii ar trebui să fie informați că, pentru a compara consumul de carburant sau
emisiile de CO2 ale unui autoturism nou, ar trebui utilizate valorile măsurate și omologate de tip în conformitate
cu protocolul de testare UE armonizat.

(9)

Atunci când au transpus Directiva 1999/94/CE, unele state membre au ales să includă pe etichetele autovehi
culelor și informații despre poluanții atmosferici, în plus față de informațiile privind consumul de carburant și
emisiile specifice de CO2. Prin introducerea WLTP și a procedurii de testare referitoare la emisiile generate în
condiții reale de conducere și prin formularea noilor cerințe privind declararea valorii maxime a emisiilor
generate în condiții reale de conducere în certificatul de conformitate al noilor autoturisme (1), informațiile
privind poluanții atmosferici vor fi disponibile de la 1 septembrie 2017 pentru toate tipurile noi de vehicule și de
la 1 septembrie 2019 pentru toate vehiculele noi. În conformitate cu recomandarea Parlamentului European în
urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2), statele membre ar trebui să ia în
considerare dacă este cazul să se pună la dispoziția consumatorilor astfel de informații, pentru a-i sensibiliza și
a le permite să facă o alegere în cunoștință de cauză atunci când achiziționează un autoturism.

(10)

Pentru a se asigura că consumatorii înțeleg pe deplin implicațiile modificărilor aduse de WLTP, toate părțile
interesate ar trebui să deruleze sau să contribuie la campanii de informare în scopul de a explica efectele noii
proceduri de testare asupra valorilor consumului de carburant și ale emisiilor de CO2. Aceste campanii de
informare ar trebui să implice autoritățile publice, asociațiile de consumatori, organizațiile de protecție a mediului
și cele neguvernamentale, asociațiile conducătorilor auto și industria autovehiculelor.

(1) Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește
emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).
(2) P8_TA(2017)0100.
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(11)

După efectuarea de consultații cu grupul de experți pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicii privind
emisiile de CO2 generate de vehiculele rutiere, cu experți din industrie, cu asociațiile de consumatori și alte
organizații neguvernamentale, precum și cu statele membre, Comisia consideră că este adecvat să ofere
recomandări privind modul în care ar trebui exprimate consumul oficial de carburant și emisiile specifice oficiale
de CO2 ale autoturismelor noi în scopul informării consumatorilor.

(12)

Ar trebui adoptată o recomandare care să permită consumatorilor să efectueze o alegere în cunoștință de cauză și
să încurajeze o aplicare armonizată a Directivei 1999/94/CE în întreaga Uniune.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta recomandare sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în conformitate cu
articolul 10 din Directiva 1999/94/CE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Statele membre ar trebui să se asigure că, în scopul comunicării de informații către consumatori privind consumul
oficial de carburant și emisiile specifice oficiale de CO2, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 5 și 6 din
Directiva 1999/94/CE, până la 31 decembrie 2018 sunt utilizate valorile măsurate în conformitate cu NEDC
înregistrate în certificatele de conformitate ale noilor autoturisme înmatriculate; după această dată, toate vehiculele
noi introduse pe piața Uniunii trebuie testate și omologate de tip în conformitate cu WLTP.
2. Începând de la 1 ianuarie 2019, statele membre ar trebui să se asigure că numai valorile consumului de carburant și
ale emisiilor de CO2 măsurate în conformitate cu WLTP sunt utilizate în scopul informării consumatorilor.
3. Statele membre ar trebui să se asigure că, după 1 ianuarie 2019, când vehiculele de sfârșit de serie pot avea încă
numai valori măsurate în conformitate cu NEDC, aceste valori sunt însoțite de o precizare că vehiculul este un
vehicul de sfârșit de serie și că valorile nu sunt comparabile cu valorile bazate pe WLTP.
4. Statele membre ar trebui să se asigure că eticheta care este atașată pe fiecare autoturism nou sau expusă lângă
fiecare autoturism nou la punctul de vânzare include informații cu privire la valorile consumului oficial de
carburant și ale emisiilor specifice oficiale de CO2 ale vehiculului la care se referă.
5. Statele membre ar trebui să se asigure că ghidul privind economia de carburant și emisiile de CO2, precum și afișul
sau dispozitivul de afișare care trebuie expuse la punctul de vânzare includ informații cu privire la valorile
consumului oficial de carburant și ale emisiilor specifice oficiale de CO2 ale vehiculului la care se referă. În cazul în
care sunt regrupate mai multe variante și/sau versiuni în cadrul aceluiași model, valorile care ar trebui furnizate ar
trebui să fie acelea ale vehiculului individual cu cele mai ridicate valori din cadrul acelui grup.
6. Statele membre ar trebui să se asigure că materialele promoționale ce conțin trimiteri la un anumit model, versiune
sau variantă de autovehicul nou includ informații cu privire la valorile consumului oficial de carburant și ale
emisiilor specifice oficiale de CO2 ale vehiculului la care se referă. În cazul în care sunt specificate mai multe
modele, statele membre ar trebui să se asigure că informațiile includ valorile consumului oficial de carburant și ale
emisiilor specifice oficiale de CO2 ale tuturor vehiculelor la care se referă sau intervalul dintre valorile cele mai slabe
și cele mai bune ale tuturor vehiculelor la care se referă. Pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu
WLTP, cele mai slabe și cele mai bune valori ar trebui să reflecte valorile noilor autoturisme disponibile pe piață,
astfel cum sunt înregistrate în certificatul de conformitate.
7. Statele membre ar trebui să se asigure că materialele promoționale distribuite prin mijloace electronice care permit
consumatorilor să configureze un anumit vehicul, cum ar fi configuratoarele de mașini online, demonstrează în
mod clar consumatorilor modul în care echipamentele specifice și echipamentele opționale diferite influențează
valorile consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 omologate de tip și măsurate în conformitate cu WLTP.
8. În cazul în care statele membre permit ca valorile consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 să fie furnizate
ca informații suplimentare înainte de 1 ianuarie 2019 pentru a le oferi consumatorilor, cât mai curând posibil,
accesul la valori ale emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant care să fie mai reprezentative pentru condițiile
reale de conducere, acestea ar trebui să se asigure că informațiile suplimentare sunt prezentate în mod clar și sunt
separate de etichetele, ghidurile, afișele sau documentația promoțională și materialele obligatorii în temeiul
Directivei 1999/94/CE și că acestea conțin următoarele informații:
„Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi vor fi omologate de tip folosind procedura de testare
a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP), care este o procedură de testare nouă și mai realistă
pentru măsurarea consumului de carburant și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP va
înlocui integral noul ciclu de conducere european (NEDC), care este actuala procedură de testare. Datorită
condițiilor de testare mai realiste, consumul de carburant și emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în
multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC.”
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9. Statele membre ar trebui să se asigure că consumatorii, înainte de a lua o decizie cu privire la achiziționarea unei
mașini, sunt informați despre modificările valorilor consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 care rezultă din
introducerea WLTP și despre implicațiile pe care aceste modificări le pot avea la momentul înmatriculării.
10. Statele membre ar trebui să se asigure că valorile consumului oficial de carburant și ale emisiilor specifice oficiale de
CO2 includ cel puțin valorile „combinate” măsurate în conformitate cu procedura de testare relevantă.
11. În cazul în care informațiile cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 măsurate pe baza protocoalelor
de testare nearmonizate din cadrul schemelor voluntare ale producătorilor sunt furnizate consumatorilor separat de
etichetele, ghidurile, afișele sau documentația promoțională și materialele obligatorii în temeiul Directivei
1999/94/CE, statele membre ar trebui să se asigure că respectivele informații includ următoarele elemente:
„Valorile consumului de carburant și ale emisiilor de CO2 se bazează pe protocoale de testare nearmonizate.
Acestea sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ. Pentru a compara valorile consumului de carburant și ale
emisiilor de CO2 ale autoturismelor noi, pe baza protocoalelor UE de testare armonizate, ar trebui utilizate
valorile oficiale ale consumului de carburant sau ale emisiilor de CO2 [a se insera un hyperlink către locul în care
valorile sunt disponibile].”
12. Statele membre ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a include, de asemenea, informații cu privire la
valoarea maximă a poluanților atmosferici generați în condiții reale de conducere declarați pe certificatul de
conformitate al fiecărui vehicul, pe eticheta care este atașată pe fiecare autoturism nou sau expusă lângă fiecare
autoturism nou la punctul de vânzare.
13. Statele membre ar trebui să se asigure că sunt lansate campanii adecvate de informare pentru a explica consuma
torilor introducerea WLTP și implicațiile sale în ceea ce privește valorile consumului de carburant și ale emisiilor de
CO2, în special creșterea acestor valori în comparație cu valorile obținute în cadrul NEDC, precum și semnificația
valorilor rezultate din diferitele faze de testare.
14. Prezenta recomandare se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 mai 2017.
Pentru Comisie
Miguel ARIAS CAÑETE

Membru al Comisiei

